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Stukje van de voorzitter 
3 juni 2018 
 

 
 
Het tuinseizoen is goed van start gegaan. 
Zon, regen, wind: alle weerselementen 
hebben we alweer achter de rug. De 
warmste maand mei, met vele dag- en 
nachtrecords van temperaturen, sloot af 
met zeer forse onweersbuien. Hierdoor 
rees de vraag of ons riool het hemelwater 
wel aankon. De sloot was in ieder geval 
wel een stuk breder. Gelukkig lijkt het met 
een sisser af te lopen. Wat de toekomst 
ons gaat brengen, moeten we maar 
afwachten. Het riool blijft een 
hoofdpijnpunt. Het riool is inmiddels bijna 
50 jaar oud en in slechte staat, deels 
verstopt, deels verzakt. Het baart ons 
grote zorgen. Groot onderhoud aan het 
riool, dat door de gemeente uitgevoerd 
moet gaan worden, staat gepland voor 
2025!.  

We verwachten dat de problemen die we 
op dit moment met het riool hebben, een 
dergelijke planning onder druk zetten en 
dat we ervoor opteren om dit onderhoud 
naar voren te halen. Maar we zijn niet het 
enige tuincomplex, dat problemen met het 
riool heeft. En het is een kostbare zaak. 
De gemeente weet ervan, we blijven op 
het vinkentouw zitten en zullen in de 

tussentijd naar eventuele noodoplossingen 
zoeken. 
Terugkijkend naar de opening van het 
seizoen, was er een zeer geslaagde 
Paasbrunch in de kantine. Veel leden 
schoven aan een van de mooi gedekte 
tafels, waarop een keur aan broodjes, 
eieren, beleg, jus d’orange, koffie, thee en 
melk uitnodigend uitgestald waren. Het 
werd een hele geslaagde ochtend en we 
hopen dat dit een traditie wordt. 
Op 10 mei vond het volgende evenement 
plaats: de rommelmarkt. De kantine was 
omgetoverd in een minimarkt met diverse 
tafels, waarop veel zaken uitgestald lagen, 
wachtend op een nieuwe eigenaar. Er 
werd gehandeld, onderhandeld, maar ook 
vooral gezellig met elkaar gepraat. Het 
was een groot succes, en het vindt 
navolging in september! Hou de agenda in 
de gaten!! 
 
Ondertussen is het 
bestuur druk bezig 
met de zaken rondom 
de afhandeling met 
de nieuwe beheerder. 
Concept statuten, een 
voorstel voor 
onderverhuurovereenkomst  en contacten 
met de gemeente vergen tijd en inzet. Op 
de Algemene ledenvergadering van 14 
april 2018 heb ik al het een en ander 
aangekondigd. We hopen later dit jaar een 
volgende (bijzondere) algemene 
ledenvergadering bijeen te kunnen 
roepen, waar deze zaken aan u 
voorgelegd kunnen worden. Dit alles is 
reglementair goed vastgelegd.  
Een dergelijke vergadering vraagt om 
zorgvuldige tijdsplanning, zodat de leden 
voldoende tijd hebben om de voorstellen 
goed te kunnen lezen, alvorens erover 
gestemd kan worden.  
Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de 
gemeente, op basis van nieuwe 
oppervlakte-metingen, volgens een 
gestandaardiseerde norm, tot een groter 
oppervlakte van ons complex komt, dan 
dat we, tot op heden, vanuit gegaan 
waren. Een gesprek met de betreffende 
ambtenaar van de gemeente bracht wel 
duidelijkheid, namelijk de Rotterdamse 



4 

 

Bond (RBvV) heeft altijd een vast 
oppervlak per tuin gerekend van 250 m2. 
Dat is minder dan de werkelijkheid.  Dus 
we zijn vele jaren gematst. 
Wat is het gevolg hiervan? We moeten 
aan de gemeente meer gaan betalen voor 
de grondhuur (via het SViN). Daarnaast 
werden we door de ambtenaar van de 
gemeente op de hoogte gebracht van de 
plannen om een lijst van kwaliteitseisen, 
die verbonden is aan de 
onderverhuurovereenkomst, te gaan 
handhaven. In deze lijst staat onder 
andere hoe de bouwvoorschriften voor de 
opstallen zijn (deze zijn niet anders dan de 
voorschriften, die door de RBvV, 
gehanteerd werden) en de gedragsregels 
voor de leden (de tekst van deze lijst zal 
meegestuurd worden bij de stukken voor 
de bijzondere ALV). 

Een ander onderwerp waar het bestuur 
mee bezig is geweest is de invoering van 
de Privacy wetgeving. Deze nieuwe wet op 
de privacy is vanaf 25 mei 2018 van kracht 
en brengt nogal wat werk met zich mee. 
Als bestuur zijn we naar een workshop 
geweest waar een jurist de ins en outs van 
de wetgeving duidelijk heeft gemaakt. 
Tijdens deze workshop werden adviezen 
en richtlijnen gegeven hoe om te gaan de 
gegevens die een vereniging verzamelt 
van haar leden. We zullen nagaan of wij 
onze manier van communiceren met onze 
leden moeten aanpassen, en zo ja, hoe we 
dit gaan doen.  
Belangrijk is uiteraard de veiligheid van de 
persoonsgegevens, die we hebben. Ook 
moet voor iedereen duidelijk zijn waarom 
we welke gegevens nodig hebben, en 
waarvoor ze gebruikt worden. 
Daarbij is het van belang alleen die 
gegevens te verzamelen die noodzakelijk 

zijn voor de ledenadministratie. De wet 
schrijft overigens ook voor dat je iemand 
niet meer met heer of mevrouw 
aanschrijft, maar met bijvoorbeeld alleen 
de voorletters, of (en dit doen we meestal 
al): geacht tuinlid. 
Het lijkt allemaal zo voor de hand liggend, 
maar ook dit vergt weer tijd en inzet. 
Maar, we zullen ons uiterste best doen om 
aan de wet te voldoen, zonder u daar 
onnodig mee lastig te vallen. En, 
natuurlijk, blijven we alert op uw privacy 
en zullen correct omgaan met uw 
persoonsgegevens. 
Leuker is om ons te richten op ons mooie 
complex! Alles staat in bloei, we hebben 
van de gemeente een compliment 
gekregen dat ons complex er zo verzorgd 
en goed erbij ligt. De groenstroken zijn 
opgefleurd met insectenhotels, 
kunstwerkjes en bloemperken. Dit, onder 
andere,  dankzij de inzet van Gerard van 
Vliet. Maar ook de werkploegen doen veel 
en goed werk!!! 
De complexbeheerder heeft ervoor 
gezorgd dat er zes egels op ons complex 
zijn uitgezet.  
Dit vond op vrijdag 25 mei plaats. Een 
aantal leden was erbij. Hiervan leest u 
elders in het Doeblad meer.  

Hopelijk zijn deze nieuwe bewoners 
tevreden over hun onderkomen en kunnen 
we nog jarenlang van hun aanwezigheid 
genieten! 
Nieuwe activiteiten voor juni en juli staan 
op het programma. Kijk hiervoor op de 
website en op het mededelingen affiche 
op de kantine. Kom kijken en neem deel!! 
 
Hartelijke groet 
Iza van Riemsdijk, voorzitter 
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Groencontainer 
Bijdrage van Bestuur 

Zoals iedereen heeft kunnen zien hebben 
we tegenwoordig een schitterend milieu 
park. Deze is tevens voorzien van een plek 
voor de container t.b.v. groenafval. 
Speciaal voor deze container heeft Gertjan 
Houkes, onze complex beheerder, een 
mooie oprij constructie gemaakt om het 
dumpen van uw groenafval te 
vergemakkelijken. Om dit groenafval goed 
te kunnen verdelen, ligt er ook een 
rijplank bij om dit nog gemakkelijker te 
maken. Helaas blijkt dat veel gebruikers 
niet begrijpen hoe dit werkt en laten de 
rijplank liggen en gooien hun afval er 
boven op. Dat is uiteraard niet de 
bedoeling, want dan is de plank niet meer 
te verplaatsen of weg te halen.  

Rijplank zit vast onder groenafval 

Dus gaarne GEEN groenafval meer op de 
rijplank gooien. Zie foto, zoals het dus 
NIET moet.  
Iedereen dank voor de medewerking zodat 
het voor allen plezierig werken blijft ! 
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Ui bij insectenbeten 
Bijdrage van Hans 

 
 
 

Wespen- en bijensteken kunnen bijzonder 
onplezierig zijn en kunnen je een pijnlijke 
uitslag bezorgen. Na een steek, was je de 
plek direct met koud water en leg je er 
een ui op. De damp van de ui trekt het gif 
uit je huid en de zwelling zal wat 
verminderen. Dit helpt binnen enkele 
minuten. Tegenwoordig kan ik me geen 
bijensteken zonder dit middel voorstellen. 
 
Bron: Pinterest 
 

REBUS   Bijdrage van Hans 
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Prijslijst tuinwinkel per 1 april 
2018 

 

Gasfles, per fles voor leden €  23,20 

Gasfles, per fles voor derden € 25,70 

Zand los platte wagen – 500 liter €   15,50 

Zand los kruiwagen – 80 liter € 2,70 

Tuin-/opvulgrond los platte wagen – 500 liter € 16,50 

Tuin-/opvulgrond los kruiwagen – 80 liter € 2,85 

Potgrond per zak – 40 ltr € 3,20 

Tuinaarde per zak – 40 ltr € 1,90 

Tuinaarde per 4 zakken € 6,90 

Turfmolmbaal/ geperst per zak – 150 ltr € 10,10 

Turfstrooisel 40 ltr per zak – 40 ltr € 3,70 

Koemestkorrels per zak – 5 kg € 4,50 

Kalkkorrels per zak – 5 kg € 3,30 

Tuin- en gazonmest per zak – 2½ kg € 5,40 

 

Gebruik tractor  

• Ritprijs voor het vervoer van materialen aangekocht in de tuinwinkel, zoals zand, aarde, etc. 
met de aanhanger op het complex: € 1,50 bovenop de prijs van de aangekochte materialen. 

• Ritprijs voor het vervoer van eigen aangevoerde materialen op het complex: € 2,50. 
 
Voor de ritten moet een afspraak worden gemaakt met één van de loodsverkopers. Deze maakt 
een afspraak waarop de rit(ten) gemaakt kunnen worden en regelt een chauffeur.  
 
  

Indeling werkbeurten 2018 

  GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3 GROEP 4 
WERK-
MEESTER 

Marijke de Jong 
(T64) 

Jeroen 
Timmermans 
(T43) 

Irene Barreveld 
(T14) 

Mar Mooij 
(T25) 

TUINEN 5-10-20a-33-39-
42-51-55-69-77 

3-7-29-30-41-44-
56-57-68 

6-11-12-19-34-36-
54-79-80 

4-23-52-61-63-66-
72-83 

DATA 9 juni 
30 juni 
4 augustus 
1 september 
6 oktober 

16 juni 
21 juli 
1 september 
29 september 
27 oktober 

9 juni 
30 juni 
15 september 
13 oktober 

16 juni 
7 juli 
18 augustus 
15 september 
13 oktober 
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Flora in Rotterdam 
Bijdrage van Wil 

 
De Rotterdamse flora telt achthonderd tot 
duizend soorten planten. Planten komen 
en gaan, rond een basis van constant 
aanwezige soorten. 
 
Bepalend is allereerst het stedelijk-
industriële karakter van de regio: agrarisch 
buitengebied is binnen de gemeente-
grenzen van Rotterdam zeldzaam.  
 
Het stedelijk groen weerspiegelt het 
voedselrijke karakter van de Rotterdamse 
bodem: Grasland. Dit komt tot uiting in de 
aanwezigheid van veel hoge grassen, 
Glanshaver, Kropaar, en planten als 
Gewone berenklauw. Soms vergezeld van 
bijvoorbeeld Veldlathyrus of Aardaker. De 
ondergroei in bossen en parken wordt op 
deze bodem snel gedomineerd door Grote 
brandnetel en Fluitenkruid en in beter 
ontwikkelde situaties komen soorten als 
Geel nagelkruid, Groot heksenkruid en 
Brede wespenorchis veel voor. 
 
De flora van het stenige deel van de stad 
en van de braakliggende terreinen bevat 
veel soorten w.o. twee relatief nieuwe 
ingeburgerde soorten fijnstraal: Gevlamde 
fijnstraal en Ruige fijnstraal. Verder vind 
men hier onder andere Bleke morgenster, 
Oosterse raket, Behaard breukkruid en 
Steenbreekvaren.  
 
Oude muren in de stad en in de havens 
herbergen veel muurplanten als 
Tongvaren, Steenbreekvaren of 
Zwartsteel.  

 

Ook in steenglooiingen langs de rivier 
worden deze soorten gevonden.  

Juist op oude of slechte muren waar gaten 
in het metselwerk zitten kunnen ze zich 
vastzetten met hun wortels. Verschillende 
muurplanten zijn beschermd en spelen 
een rol bij sloop van oude muren. 
 
Langs de Nieuwe Maas en De Oude Maas 
komen rivier-begeleidende soorten voor. 
Grote engelwortel komt algemeen voor. 
Spindotterbloem groeit in massale 
hoeveelheid langs de Oude Maas maar is 
ook langs de Nieuwe Maas te vinden tot 
aan de oostgrens van de stad. In het 
getijdengebied is Oranje springzaad een 
nog voortdurend toenemende 
nieuwkomer. 

Meer naar het westen ligt het haven- en 
industriegebied van Botlek, Europoort en 
de eerste en tweede Maasvlakte. Daar 
liggen honderden hectaren bermen met 
een meestal zandige bodem en een 
vegetatie die naar het westen toe meer 
duininvloeden krijgt. Gevlekte rupsklaver 
en Knopig doornzaad groeien hier. Op de 
schrale zandbodem van de leidingstroken 
groeien overvloedig teunisbloemen en 
Slangenkruid maar ook kleine plantjes als 
Geelhartje en Glad biggenkruid.  
 
Op vochtige plekken komen plaatselijk 
grote aantallen Vleeskleurige orchis en 
Moeraswespenorchis voor. De buitenrand 
van de Maasvlakte is de plek voor de 
echte kustsoorten Zeeraket en 
Zeewolfsmelk.  
 
Al deze duinplanten worden in het 
havengebied vergezeld door planten die 
het stedelijke karakter van het 
havengebied 
vertegenwoordigen: 
Langbaardgrassen, Wouw en 
vooral Grijze mosterd. 
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Egels in uw tuin 
       Bijdrage van Kitty 

Foto’s, Toepad Egels uitzetten, van Wil 

 
Op het complex van ATV Toepad zijn op 
25 mei 6 egels uitgezet. In onderstaand 
artikel allerlei wetenswaardigheden over 
‘de egel’.  
De foto’s in dit artikel zijn van het 
uitzetten van de egels op ATV Toepad.  

 
De grootste bedreiging voor de egel zijn 
kou en nattigheid gedurende de 
wintermaanden en het vroege voorjaar. 
Deze tijd van het jaar zijn ze gevoelig voor 
lage temperaturen, vocht en 
overstromingen. En er bestaat het gevaar 
dat hun nest verstoord wordt. 
Biedt egels daarom een droge en 
beschutte plek waar ze een nest kunnen 
maken, waar ze kunnen overwinteren en 
jongen kunnen grootbrengen. 
 
Onze tuinen worden meestal zo keurig 
onderhouden, dat er nauwelijks natuurlijke 
bescherming voorhanden is in de vorm 
van braamstruiken, heggen en omgevallen 
bomen. Hierdoor zijn sommige egels 
geneigd hun nest te bouwen op minder 
geschikte plaatsen zoals in 
afvalverbrandingshopen (waar ze kunnen 

verbranden), composthopen (waar ze 
doorspit kunnen worden) of in garages en 
kassen (waar ze opgesloten kunnen 
worden). 

Een egelhuis is ontworpen om egels 
optimale overlevingskansen te bieden. 
Bij Vivara zijn egelhuizen kant en klaar te 
bestellen. Of u kunt zelf een egelhuis 
bouwen. Zie bouwtekening elders in het 
Doeblad. 
 
Belangrijk om te weten!! 
 
Slakkenkorrels en insectenverdelgers zijn 
dodelijk voor egels. Kleine hoeveelheden 
van het gif kunnen op den duur te veel 
worden voor de egel die dergelijke 
beestjes iedere nacht eet. Ook de 
zogenaamde Ecokorrels raden wij af 
aangezien een aantal honden en katten 
erg ziek geworden zijn na het eten van 
deze korrels! 
Laat geen blikjes en bekertjes slingeren. 
Egels kunnen er in vast komen te zitten. 
  
Egels zijn goed voor uw tuin! 
 
Egels zijn natuurlijke bestrijders van 
schadelijke beesten als rupsen, slakken en 
maden. Zij zorgen voor een natuurlijk 
evenwicht in uw tuin zonder het gebruik 
van insectenverdelgers. 
 
Is mijn tuin geschikt voor een egelhuis? 
 
Egels komen voor in bijna geheel 
Nederland. Ze wonen zowel in woonwijken 
als op het platteland. Iedere tuin is 
geschikt, op voorwaarde dat de egel er in 
en uit kan. Zelfs als uw tuin omgeven is 
door een schutting zal de egel nog kans 
zien er in te komen, mits u zogenaamde 
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egelpoortjes onder in de schutting maakt. 
Dat zijn vuistgrote openingen (14 bij 14 
cm) onder in de schutting. 
Wanneer is de beste tijd voor het 
installeren van het egelhuis? 
 
In de periode van oktober tot maart 
hebben egels een plek nodig voor hun 
winterslaap. De nestbouw begint soms al 
in oktober. Sommige egels veranderen in 
februari nog van nestplaats. Daarom kunt 
u uw egelhuis op ieder tijdstip gedurende 
de winter plaatsen. 
Van maart tot september hebben de 
vrouwtjesegels een veilige plek nodig om 
hun jongen groot te brengen. En van 
februari tot december moeten egels 
zonder jongen overdag een veilige 
schuilplaats hebben. Zo ziet u, het tijdstip 
maakt niet uit, het belangrijkste is dat u 
een egelhuis plaatst! 

Waar plaats ik het egelhuis? 
 
Zoek een rustige plek met wat 
bodembegroeiing. Zorg ervoor dat honden 
en spelende kinderen uit de buurt van het 
egelhuis blijven. Honden kunnen een 
egelhuis uitgraven en de egel in 
winterslaap doden. 
Aangezien egels de grenzen van hun 
gebied graag onderzoeken, kan het nuttig 
zijn de ingang van het huis vlakbij een 
schutting te plaatsen. Zo zal de egel de 
opening makkelijker terug vinden. Egels 
zijn schuwe dieren, probeer daarom de 
ingang verborgen te houden voor andere 
dieren. Dit kan d.m.v. overhangende 
takken en bladeren. Weersta de verleiding 
de ingang zo te plaatsen, dat u de egel in 
en uit kunt zien lopen. De kans is groot 
dat het egelhuis dan niet gebruikt wordt! 
Hoe plaats ik het egelhuis? 

 
Vul het egelhuis half met dorre bladeren. 
Zet het huis op een paar tegels om rotting 
te voorkomen. Bedek het hele huis met 
bladeren en aarden of turfmolm, behalve 
de ingang en de ventilatiebuis. Deze laag 
vormt een extra bescherming tegen de 
kou. Leg er een oude mat of een stuk  
fijnmazig gaas overheen om wegwaaien 
van het blad te voorkomen. 
Nadat het huis gebruikt is en weer 
verlaten, moet het worden schoongemaakt 
en voorzien van vers dor blad. Egels willen 
namelijk ieder jaar een nieuw nest 
bouwen. De beste tijd voor het 
schoonmaken is april/mei. 
 
Hoe kan ik zien of het huis bewoond is? 
 
Til in geen geval het dak op om te zien of 
er een egel in zit. U verstoort zo het dier 
en jaagt het weg, of het gaat dood van de 
kou. 

Let op tekenen dat de egel in ieder geval 
in het huis is geweest. Dit kunnen 
pootafdrukken, uitwerpselen of 
verschoven bladeren zijn. 
 
Hoe maak ik mijn tuin zo aantrekkelijk 
mogelijk voor egels? 
 
Zorg voor een wild stukje tuin waar de 
egel meer voedsel en rust kan vinden en 
leg nestmateriaal op een plek om een nest 
te bouwen. 
Zet eten neer in de vorm van kattenvoer, 
hondenvoer, roerei etc. Egels houden van 
vochtig voedsel. Zet ook een bakje vers 
water neer (nooit melk!). De kans is op 
deze manier groot dat er iedere nacht één 
of meerdere egels in uw tuin te gast zijn. 
Bevestig netten in de tuin (bijvoorbeeld ter 
bescherming van fruit en gewassen)  
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zo strak mogelijk. Dit 
voorkomt dat de 
egels er in verward 
raken. Dit geldt ook 
voor tennisnetten 
etc. Hang deze een 
eindje van de grond. 
Heel handig is een 
‘katvrij’ egel 
voederhuis om het 
voer in te zetten. Een 
omgekeerd 
sinaasappelkistje met 
een plastic vuilniszak 
erop bevestigd tegen 
de regen, een 
vuistgrote egeldeur 
in de wand en zware 
steen op het dak 
verhindert dat 
honden of katten het 
huisje omgooien. 
Zorg ervoor dat de egel de tuin in en uit 
kan doormiddel van een opening in de 
heg/schutting. Egels leggen soms hele 
afstanden af op zoek naar eten. 
Dek uw vijver, zwembad of wildrooster 
goed af zodat de egel er niet in kan vallen. 
Maak een trapje in de vijver of hang gaas 
langs de randen. 
 
Bron: Egelbescherming Nederland 

 

 
 

Activiteitenkalender ATV Toepad seizoen 2018 

Zaterdag 16 juni Bingo, v.a. 19.30 uur 
Zaterdag 14 juli Barbecue 
Zaterdag 21 juli Bingo, v.a. 19.30 uur 
Woensdag 25 juli Kidsclub, 14-16 uur 
Vrijdag 3 augustus Kaarten, sjoelen, darten, v.a. 19 uur 
Woensdag 8 augustus Kidsclub, 14-16 uur 
Zaterdag 11 augustus Bingo, v.a. 19.30 uur 
Vrijdag 17 augustus Hollandse meezingavond, v.a. 19.30 uur 
Woensdag 22 augustus Kidsclub, 14-16 uur 
Vrijdag 31 augustus Kaarten, sjoelen, darten, v.a. 19 uur 
Zaterdag 1 september Rommelmarkt, 10-14 uur 

Zaterdag 8 september Feestavond 
Woensdag 5 december Sinterklaasfeest voor de kinderen van ATV Toepad 
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Bloemenhorloge 
Bijdrage van Wil 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Aan de hand van het open- en dichtgaan 
van de bloemen van verschillende planten 
kan men bij benadering bepalen hoe laat 
het is. Vroeger keek men daarbij vooral 
naar het bloeitijdstip van wilde planten. Zo 
richtte de landarbeider van weleer zich op 
de morgenster: wanneer dit plantje de 
bloemen sloot, hield hij zijn middagpauze. 
In de lijst hierna staat het aangeduide uur 
op de Midden-Europese tijd (MET). De 
bloemen richten zich uiteraard naar de 
zonnetijd, die niet helemaal gelijk valt met 
de MET en nog minder met de zomertijd 
(MET + 1 uur). 
Bij het aanleggen van een bloemenhorloge 
moet men er bovendien rekening mee 
houden dat ook verschillende 
lichtomstandigheden in de tuin tot 
afwijkingen in de nauwkeurigheid kunnen 
leiden.   
 
Een bloemenhorloge is dus iets voor 
tuinliefhebbers die graag experimenteren, 
nieuwe dingen uitproberen. 
Naast de op deze bladzijde opgesomde 
soorten zult u, zeker na enige tijd 
observeren, zelf nog wel andere 
(cultuur)planten in uw bloemenhorloge 
kunnen inschakelen. 
 
Het in de tekening hierboven voorgestelde 
bloemenhorloge loopt van 6 tot 18 uur 
MET. 
 

De bloeiperiode is in de lijst hieronder is 
aangegeven met Romeinse cijfers. 
 

De bloemen gaan open om (MET): 
6 uur: haagwinde (VI-IX),  
           daglelie (VII-VIII) 
7 uur: waterlelie (VI-X),  
           goudsbloem (VI-X) 
8 uur: oranje havikskruid (VI-VIII),  
           guichelheil (VI-X) 
9 uur: goudsbloem somber weer (VI-X),   
           rotsanjer (VI-IX) 
10 uur: Malva-soorten b.v.  
             muskuskaasjeskruid (VII-VIII),  
             stokroos (VII-IX),  
             klein kaasjeskruid (VI-XI) 
11 uur: tijgerbloem (VII_IX),  
             vogelmelk (IV-V) 
16 uur: nachtschone (VI-X) 
18 uur: teunisbloem (VI-IX) 
 
De bloemen gaan dicht om (MET): 

12 uur: wilde cichorei (VII-IX), 
             morgenster (V-VII) 
13 uur: rotsanjer ((VI-IX),  
             longkruid (III-V),  
             kartuizeranjer (VI-IX) 
14 uur: goudsbloem (VI-X),  
             rode schijnspurrie (V-IX) 
15 uur: dubbelkelk (VII-VIII),  
             gevlekt biggekruid (V-VIII) 
16 uur: guichelheil (VI-X),  
             haagwinde (VI-IX) 
17 uur: waterlelie (VI-X) 
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Zevenblad bestrijden 
Bijdrage van Hans 

 
Zevenblad is een hardnekkig onkruid, waar 
je maar moeilijk vanaf komt. Het is vaak 
een lange strijd om ervan af te komen. Wij 
helpen je dit onkruid bestrijden. En wist je 
dat je zevenblad ook kunt eten? 
 
Zevenblad bestrijden: 
 
Zevenblad (Aegopodium podagraria) is 
een bosplant en familie van de 
schermbloemigen. Ze bloeit van juni tot 
laat in juli. Het is ook een woekeraar. Deze 
tips helpen dit kruid binnen de perken te 
houden. Doorzettingsvermogen is vereist! 
 
1.De nagelschaar methode. Knip, om de 
wortelknopen zo min mogelijk te beroeren 
(waar ze afbreken, wortelen ze opnieuw), 
de steeltjes met een nagelschaartje nét 
boven de grond af. 
2.Breng een laag mulch aan in de borders. 
Dat zorgt ervoor dat het zevenblad ‘losser’ 
in de aarde wortelt en makkelijker uit te 
vorken is. 
3.Plant sterke bodembedekkers die met 
het zevenblad kunnen concurreren. 
Bijvoorbeeld maagdenpalm (Vinca), 
hondsdraf, of hoge salomonszegel 
(Polygonatum hybridium). 
4.Verbeter de grond. Zevenblad groeit 
alleen in zure grond. Zure grond kun je 
neutraliseren met kalk. Geschikt daarvoor 
is een aftreksel van 
verkruimelde eierschalen. Laat de 
eierschalen twee weken in water liggen. 
 
Zevenblad eten: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werp eens een andere blik op dit 
(on)kruid. Zevenblad is al sinds de 
middeleeuwen een beproefd middel tegen 

jicht. Het bevat veel vitamine C, calcium 
en magnesium. En gestoofd is dit 
onkruid net zo lekker als spinazie. Ook kun 
je er zevenbladpesto van maken. 
 
Bron: Pinterest 
 

Zevenblad, maak er een lekkere 
pesto van! 

Bijdrage van Hans  

 
Recept voor 4 personen: 
2 handen vol jong zevenblad (ongeveer 25 
gram) 
1 teentje knoflook (fijngehakt) 
50 g walnoten 
70 g Pecorino en Parmigiano (geraspt) 
olijfolie 
peper en zout 
 
Doe alle ingrediënten (behalve de olie) in 
de keukenmachine en laat deze kort 
draaien totdat alles goed gemengd, maar 
nog wel in stukjes, is. Voeg al draaiend de 
olie in een straaltje toe. Niet te lang 
doordraaien, want dan wordt het te 
papperig. Voeg zoveel olijfolie toe totdat 
de pesto een mooie smeuïge structuur 
heeft. 
Lekker voor door de pasta, tomatensoep 
of op een boterham. Eet smakelijk! 
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Bijdrage van Hans 
 
Omdat het slecht gaat met de bijen 
hebben wij in het voorjaar “Knuffelbijen” 
besteld.  Via https://knuffelbijen.nl/ 
Er waren verschillende mogelijkheden. 

    
Bijen-cocons 

 
Bijen-cocons met blokhut 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijen-cocons met kubus 

 
Bijen-cocons met hotel 

ZACHTAARDIG 

Knuffelbijen zijn net vlinders. Als ze gestoord worden, vliegen ze gewoon even weg. Knuffelbijen steken niet! 

NUTTIG 

Knuffelbijen zoeken stuifmeel op veel verschillende bloemen. Die bloemen in je tuin zullen profiteren van een goede bestuiving. 

LEUK 

Een knuffelbijenhotel kan je van dichtbij bekijken. De bijen zonnebaden, vliegen af en aan met stuifmeel en bouwen hun nestje. 
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Knuffelbijen zijn echte bijen. 
Eigenlijk heten ze metselbijen. 
 

Zodra het in het voorjaar 

een tijdje lekker weer 

is, komen de 

knuffelbijen uit 

hun cocons. Eerst zie 

je de mannetjes en wat later ook de 

vrouwtjes. De mannetjes zijn te herkennen 

aan de witte haren op hun kop. Ze zijn wat 

kleiner dan de vrouwtjes en hebben lange 

antennes. De mannetjes zijn heel 

nieuwsgierig en geven iedereen in de 

buurt een 

knuffel. De 

knuffels van 

een knuffelbij 

zijn speels, 

ongevaarlijk en 

duren minder dan een seconde. 

Direct nadat een vrouwtje uitgekomen is, 

vindt de paring plaats. Omdat er al veel 

mannetjes aanwezig zijn, is de concurrentie 

hevig. Je kan zien dat de mannetjes 

geregeld de koker met de cocons 

controleren om 

te kijken of er 

vrouwtjes aan 

het uitkomen 

zijn. Als ze een 

vrouwtje zien, 

springen ze er meteen bovenop. 

De vrouwtjes gaan na de paring op zoek 

naar een nestplaats. Ze kijken eerst rond in 

de buurt waar ze uitgekomen zijn. De 

gangen in ons bijenhotel vinden ze super. 

Je kan zien dat ze de gangen 

inspecteren. Na 

een tijdje 

kiezen ze een 

gangetje uit om 

in te gaan 

nestelen. 

Om de jonge knuffelbijen eten te geven, 

wordt nectar en stuifmeel verzameld. 

Knuffelbijen die thuis komen met stuifmeel 

kan je gemakkelijk herkennen aan hun gele 

buik. Voor één jonge knuffelbij moeten 

meer dan 1500 bloemen worden bezocht. 

En omdat een knuffelbij soms 15 jongen 

krijgt, moet ze dus ruim twintigduizend 

bloemen bezoeken. Een hele prestatie. 

Knuffelbijen zijn dus erg goed in het 

bestuiven 

van 

bloemen. 

In de lente 

kan het nog behoorlijk fris 

zijn ´s ochtends. Daarom zonnebaden 

knuffelbijen graag. Je ziet ze soms hun 

kopjes uit de nestopening steken als er 

zonnestralen op het bijenhotel vallen. 

Zodra ze het warm genoeg 

hebben, 

kunnen 

ze 

uitvliegen om stuifmeel te gaan 

zoeken. 
Een knuffelbij die thuis komt met stuifmeel 
en nectar gaat eerst vooruit de nestgang 
in. De nectar, die ze in haar keel mee 
terug heeft genomen, mengt ze door het 

stuifmeel dat al in het nest 
ligt. Het 
stuifmeel 

dat ze tussen 
de lange haren op 
haar buik mee 

terug heeft 
genomen, kan ze 

met haar kopje naar voren niet op 
de goede plek neerleggen. Hiervoor moet 
ze eerst terugkruipen, zich omdraaien in 
de nestopening en dan met haar 
achterwerk eerst naar binnen gaan. Zo 

staat ze goed om met haar achterpoten 
het stuifmeel van haar buik te 
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vegen. Je kan dit draaien en keren in de 
nestopening heel goed zien.  

 

Knuffelbijen leven ongeveer zes weken. Als 

het heel goed weer is en ze de hele dag aan 

hun nest kunnen werken, verslijten ze 

sneller en leven ze korter. Je zal zien dat de 

bijen de gangen in het bijenhotel op een 

bepaald moment dicht metselen. Meestal 

met grijze aarde. De gangen zitten dan vol 

met jonge knuffelbijen. Soms worden de 

afgesloten gangen open gepikt door vogels 

die op zoek zijn naar een maaltje. Gelukkig 

kunnen ze niet goed bij de jonge 

knuffelbijen komen. Die liggen veilig in de 

gangen opgeborgen. 

In de nestgang metselt een knuffelbij 

verschillende muurtjes zodat er 

broedkamers ontstaan. In iedere kamer 

legt ze een voorraadje aan van stuifmeel 

gemengd met een beetje nectar. Als er 

genoeg in de broedkamer ligt, wordt er een 

eitje op het stuifmeel gelegd. Daar komt 

een larfje uit dat zich voorover buigt en het 

stuifmeel op begint te eten. Na een paar 

weken is het stuifmeel op. De 

knuffelbijenlarve spint dan een cocon zodat 

ze goed beschermd is. In de cocon 

verandert de larve in een nieuwe jonge 

knuffelbij. Dat duurt ongeveer tot oktober. 

De bijen blijven de hele winter in het 

bijenhotel en zodra het in het voorjaar een 

tijdje lekker weer is, komen de knuffelbijen 

uit om je tuin weer op te vrolijken. Dit keer 

niet uit een koker maar uit je bijenhotel! 
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Foto impressie ALV van zaterdag 14 April 2018 

 
 

 
Voorzitter Iza van Riemsdijk bedankt 

Erna de Leeuw, met een handdruk 
en een plant, voor haar tientallen 

jaren (!) bewezen diensten als 
coördinator van de schoonmaakploeg 

van de kantine. Het bestuur is Erna 

zeer erkentelijk voor al haar inzet in 
die vele jaren! 

 
 

 

 
 

 
 

Het bestuur heeft daarnaast een plant bezorgd bij Cecile Beckers. Cecile was niet aanwezig op de 

ledenvergadering. Cecile legt na jaren werkmeester te zijn geweest haar functie neer in verband met 
het bereiken van de 70 jarige leeftijd. 

 

Richard Bakker licht zijn kandidatuur voor 
de functie van secretaris toe aan de 

ledenvergadering.           Iza van Riemsdijk verwelkomt Richard in het bestuur 

 
Huidig bestuur: Iza van Riemsdijk, Hanny Groenewoud, Barbera Luten, Bert Seip en Richard Bakker 
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Foto impressie Rommelmarkt op ATV Toepad op 10 Mei 2018 
   

      Bord, Rob van Katwijk 
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Omgaan met kleigrond 
Bijdrage van Wil 

 
Spitten 

Om te zorgen dat de kleigrond niet 
volledig veranderd in een vaste plak, zou 
er ieder najaar gespit moeten worden.  
 
(Spitten is een kerende grondbewerking 
van de bovenste laag van de grond 
(bouwvoor). Hierbij wordt deze laag 
zodanig omgedraaid dat het onkruid en de 
eventueel opgebrachte stalmest of 
kunstmest onder de grond komt). 
 

 
 
Met het spitten kan gelijk, eventueel 
zelfgemaakte, compost worden 
toegevoegd. 
Bemesten 
Door het jaarlijks toevoegen van organisch 
materiaal (compost dus) wordt de 
structuur van de kleigrond losser. Het 
compost zet het bodemleven aan het 
werk.  
 
In een gezonde bodem leven enorm veel 
dieren (regenwormen, insecten, 
duizendpoten, pissebedden, aaltjes, 
slakken, bacteriën). Deze dieren 

“bewegen” zich door de grond, om zo 
plantenresten en mest af te breken. Door 
dit actieve dierenleven ontstaat een 
korrelige structuur. Voor kleigrond is dit 
heel belangrijk. Laat daarom het 
bodemleven volop zijn gang gaan en laat 
zelf de grond in de winter met rust.  
 
Het voordeel van een in de herfst gespitte 
tuin, wordt duidelijk in het voorjaar. Als er 
in de winter één of meerdere 
vorstperiodes geweest zijn, dan zal de 
grond uit elkaar vallen en gemakkelijk fijn 
gemaakt kunnen worden. 
 
Losmaken 

Zware grond heeft ook de neiging om 
“dicht te slaan”. Zeker na zware 
regenbuien kan de bovenlaag hard en 
dicht zijn. Het is dan ook heel belangrijk 
om in de zomer regelmatig de bovenlaag 
los te schoffelen. Zo kan er weer 
voldoende zuurstof in de grond en dus bij 
de wortels komen. 
 
Bodembedekkend tuinieren op 
kleigrond 

Om te voorkomen dat de grond na hevige 
regen dicht slaat of bij droogte 
krimpscheuren gaat vertonen is het 
verstandig om de aarde zoveel mogelijk te 

bedekken. Dit kan door een border aan te 
leggen waarbij de planten vrij dicht tegen 
elkaar aan geplant worden. Ook het 
toepassen van bodembedekkers is een 
goede oplossing. 
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Enkele geschikte planten voor op 

kleigrond: 

 
Bomen: 

Corylus avellana (Hazelaar) 
Laburnum (Goudenregen) 
Magnolia (Beverboom) 
Malus (Sierappel) b.v. Malus Evereste 

 
Prunus (Sierkers) 
Salix (Wilg) 
 
Struiken: 

Chaenomeles (Dwergkwee) 
Philadelphus (Jasmijn) b.v. de Toscaanse 
Jasmijn “Star of Toscane” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosa (Roos) 
Spirea (Spierstruik) 
Viburnum (Sneeuwbal) 
 

Vaste planten: 
Alchemilla mollis (Vrouwenmantel) 
Anemone japonica (Japanse anemoon) 
Aruncus dioices (geitenbaard) 
Astrantia (Zeeuwsknoopje)  
Cimicifuga (Zilverkaars) 

 
Bergenia (Schoenlappersplant) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitalis (Vingerhoedskruid) 
Eupatorium (Koninginnekruid) 
Hosta (Funkia) 
Helleborus (kerstroos) 
Hemerocallis (Daglelie) 
Lamium maculatum (Dovenetel) 
Monarda (Bergamotplant) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saxifraga (Schildersverdriet) 
Vinca (Maagdenpalm) 
Waldsteinia ternata (Goudaardbei) 
bodembedekker voor schaduw 
/halfschaduw 
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Gedicht  
 

Wasgoed 

 
Het waait met alle winden mee. 
Klapperend in een driestig beven 
bolt het op, vol wapperend leven, 
of hangt, in luie zondoorstoofde rust. 
Het waant zich vrij en windgekust. 
 
Maar al die vrijheid is slechts schijn, 
geknijperd aan een strakke lijn. 
Alleen de lijn geeft het vermogen 
aan het wasgoed om te drogen. 
 
Die vrijheid is maar malligheid, 
want na verloop van zon en tijd 
ligt heel die losgeslagen bende 
weer in het gelid, als een getemde 
droom van frisse, speelse bluf 
en verveelt zich in ’t donker suf. 
 
Nelleke van Vliet 
Uit: Groningerscheurkalender.nl  
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Wat is dat?  
Bijdrage van Kitty, naar een idee en met foto’s van 

Adrie Braber 

Slijmzwam 

 
 
Adrie wees de redactie van het Doeblad 
medio mei op grote, vreemde plekken 
boven op het veld houtsnippers naast het 
milieupark. Adrie liet foto’s zien die hij er 
eerder van had gemaakt met de vraag: 
Wat is dat? 
Bij nazoeken door de redactie bleken deze 
vreemde plekken ook door andere 
tuinleden te zijn opgemerkt. 
Complexbeheer heeft contact gezocht met 
de gemeente met dezelfde vraag:  

Wat is dat?  
De gemeente gaf het volgende antwoord: 
Het gaat hier om een product van 
verrotten. Het gaat om alles wat onder de 
laag houtsnippers ligt en aan het rotten is. 
Het is de natuur die zijn werk aan het 
doen is. Het kan geen kwaad. In plaats 
van ‘onkruid wieden’ ruimt de natuur hier 
op deze manier een en ander zelf op. Door 
het broeien verbrandt het groen wat onder 
de houtsnipperlaag ligt en dat komt op 
deze manier naar boven. 
 

        Oplossing puzzel Doeblad 1, April 2018  



 

Planten om slakken te weren 
      Bijdrage van Hans 

Slakken houden helemaal niet van... 
 
We weten allemaal waar slakken verzot op zijn: hosta's, aardbeiplanten, een mals blaadje verse sla. 
Aangevreten bladeren, bloemen en overal slijmsporen.  
De naaktslak als gulzige alleseter maar wat lust deze veelvraat niet?  
Je kan ervoor kiezen om op strategische plaatsen planten te zetten die de slakken absoluut niet lusten. Ook 
sterk geurende planten zijn helemaal niet geliefd en in combinatie met enkele andere ecologische 
maatregelen kan je op die manier heel wat slakken uit de tuin weren. 

 

Planten met een sterke geur zoals bijvoorbeeld: 
oostindische kers (Tropaeolum majus), knoflook 
(Allium sativum), tijm (Thymus), brandkruid 
(Phlomis), vingerhoedskruid (Digitalis), 
duizendblad (Achillea), wolfsmelk (Euphorbia), 
zonnehoed (Echinacea), vrouwenmantel 
(Alchemilla), lavendel (Lavandula angustifolia), 
goudsbloem (Calendula officinalis), 
balkongeranium (Pelargonium zonale), Zeeuws 
knoopje (Astrantia), kattenkruid (Nepeta), hysop 
(Hyssopus officinalis), tomatenplanten 
(Lycopersicon esculentum), venkel (Foeniculum), 
monnikskap (Aconitum), muntsoorten (Mentha), 
Bieslook (Allium schoenoprasum), Koningskaars 
(Verbascum) enSalie (Salvia officinalis). 
Verder houden slakken ook niet van akelei 
(Aquilegia), kerstroos (Helleborus), crocosmiaen 
verschillende varens. Ze houden ook niet van 
behaarde en grijsbladige planten zoals ezelsoor 
(Stachys byzantina) en prikneus (Lychnis 
coronaria). 

 

Stachys byzantina en Aquilegia staan niet op het 
menu bij de slakken. 
 
Dit plantenassortiment kan je mengen met 
andere beplanting die wel gevoelig is voor 
slakkenvraat. Met sterk geurende planten hou je 
de meeste slakken weg van andere planten, de 
vraatschade zal aanzienlijk minder zijn!  
Probeer te lang gras te vermijden en verwijder 
hoopjes blad- en plantenafval.  
Verder kan je allerlei veelvraten aantrekken die 
de slakken bovenaan hun menulijstje hebben 
zoals egels, kikkers, padden, merels, lijsters, 
eksters en gaaien. Ook kippen lusten af en toe 
wel eens een slak, voldoende manieren dus om 
deze slijmerige weekdieren te lijf te gaan. 
 
www.tuinadvies.nl 
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Groene uitjes    

     
Juni en juli 2018 

Bijdrage van Wil   

 
Iedere dag Luchtpark Hofbogen 
Het dak van de Hofbogen is met een 
lengte van 1,9 kilometer het langste dak 
van Nederland. Het eerste stuk van het 
lange dak, gelegen op het dak van Station 
Hofplein, is ontworpen als publiek park. 
Op 1 juni opende dit deel van het dak, 
genaamd Luchtpark Hofbogen, officieel 
haar deuren. Het is sinds 1 juni voor 
iedereen dagelijks toegankelijk van 10:00 
uur tot zonsondergang. 

 
‘Via de Luchtsingel en de ingang aan de 
Heer Bokelweg kunnen buurtbewoners, 
Rotterdammers en toeristen het Luchtpark 
Hofbogen op. Bezoekers kunnen in het 
gras loungen, picknicken, op één van de 
vijftig kunstschapen zitten, of wandelen in 
de tuin met de fruitbomen en -struiken, 
heemvegetatie en moestuinbedden. Dit 
alles onder het genot van een magnifiek 
stedelijk uitzicht. 
 
Iedere zaterdag Rotterdamse 
Oogstmarkt op het Noordplein  
Wekelijkse boerenmarkt op het Noordplein 
met Rotterdamse oogst. Wat 
je van dichtbij haalt is lekker! 
De 1e en op de 3e zaterdag 
van de maand is er een 
uitgebreide markt. Op de 
andere zaterdagen markt met 
ca. 10 kramen.  

Van 10:00-17:00 uur. Toegang gratis. 
 
 
Iedere week Woensdag t/m zondag 
“Op het dak” DakCafé 
Voor een homemade lunch en een all day 
breakfast met producten van de DakAkker 
kun je van woensdag t/m zondag terecht 
in het dakpaviljoen bij "Op het dak" op het 
dak van het Schieblock van 09.00 uur tot 
17.00 uur en in het weekend van 10.00 
uur tot 17.00 uur. Heerlijke verse 
gerechten met veel groenten van 't dak! 
Locatie: Schieblock Dakakker, Schiekade 
189 - 7e etage. NB op het dak van Het 
Schieblock zijn ook zes bijenvolken.  
 
Zaterdag 23 juni 2018 Rotterdamse 
Munt on the move Zomerfestival 
Het Zomerfestival is een inspiratiefeest 
met speurtochten, demonstraties, 
proeverijen, workshops, dansen en 
muziek. Iedereen is welkom: jong en oud, 
buurtbewoner of toevallige passant. 
Ontdek en proef meer dan 100 soorten 
kruiden en eetbare bloemen en het lekkers 
dat je daarmee kunt maken. Maak zelf 
pesto, volg een dans- of Qigong 
workshop, zie hoe afval een kunstzinnig 
gebruiksobject wordt voor onze tuin, speel 
onze kruidenspellen, verken onze nieuwe 
locatie en word behendig in verhuizen. 

 
 
Geniet ondertussen van deze stadsoase en 
van muziek van Rotterdamse bodem! Van 
12 tot 17 uur. Brede Hilledijk 2, 3072 KG 
Rotterdam 
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Donderdag 26 juni 2018 Arboretum 
Trompenburg Begonialezing 

Begonia My special angel 

 
Een lezing van Nadine Rijk, veredelaar bij 
Dummen Orange. Zij is op dagelijkse basis 
bezig met het maken van sterke en mooie 
begonia rassen. Haar werk bestaat uit het 
kiezen van interessante ouders, kruisingen 
maken en de mooiste planten selecteren, 
om deze te verkopen aan kwekers. Tijdens 
haar lezinglaat ze veel foto’s zien en ze 
vertelt over de achtergrond van de 
begonia’s, hoe de zaailingen een 
combinatie van beide ouders laten zien, en 
hoe uiteindelijk de mooiste planten 
geselecteerd worden en op de markt 
worden gebracht. Een uniek kijkje achter 
de schermen bij een van de populairste 
planten van Nederland.  
Van 11.00 – 12.00 uur. Kosten: €2,50 + 
entree. Entree: Dagkaart € 7,50. 
Museumkaart gratis. Rotterdampas gratis. 
Buurtpas en studenten 50%. Kinderen t/m 
12 jaar gratis. 
 
Zaterdag 7 juli 2018 Vogelwandeling 
Wandelen tussen de zomervogels. Ten 
noorden van Rotterdam ligt natuurgebied 
de Ackerdijkse Plassen. Je zou het niet 
zeggen: maar hier vlakbij de A13, verstopt 
achter bomen en struiken, ligt een 
historische boerderij uit 1666 met een 

natuurgebied vól met bijzondere vogels. 
Een paar keer per jaar kan je exclusief in 
dit bijzondere natuurgebied wandelen en 
vogels kijken. De Ackerdijkse Plassen zijn 
een waar toevluchtsoord voor vogels in de 
drukke Randstad.  
We wandelen door het bosgebied met de 
boswachter van de Ackerdijkse Plassen op 
zoek naar de zomergasten en genieten 

tegelijkertijd van de rust. Er zijn 
vogelkijkhutten van waaruit je de vogels 
rustig kunt bekijken. Trek stevige 
schoenen of laarzen aan en neem je 
verrekijker mee.  Controleer jezelf op 
teken na een wandeling in de natuur. Het 
wandelen duurt ongeveer 2,5 uur. De 
ingang is aan de Rijksstraatweg 125/127, 
2629 JE Delft. Er staat een duidelijk groen 
bord van Natuurmonumenten. Hier rijd je 
de landweg op, na ongeveer 1 km kom je 
bij de parkeerplaats. Wandeling van 4 km. 
Vooraf aanmelden bij Natuurmonumenten. 
Kosten € 5,-- lid, € 8,-- niet lid. 
www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied
en/ackerdijkse-plassen/agenda/wandelen-
tussen-de-zomervogels-de-ackerdijkse-
plassen 
 
Zaterdag 15 juli 2018 Arboretum 
Trompenburg Zondagwandeling 
U kunt met een gids meelopen langs de 
kroonjuwelen van deze tuin. Trompenburg 
kent een uitgebreide collectie van 
bijzondere, vreemde en schaarse planten. 
Tijd: 14.00 – 15.00 uur. Kosten: €2,50 + 
entree. Entree: Dagkaart € 7,50. 
Museumkaart gratis. Rotterdampas gratis. 
Buurtpas en studenten 50%. Kinderen t/m 
12 jaar gratis. 
 

En verder is 
het vooral tijd 
om te genieten 
van de tuin!! 
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Voedselbos in Trompenburg 
Tuinen & Arboretum 
Honingerdijk 86 (beneden) R’dam 

Bijdrage van Kitty 

 
Trompenburg realiseert medio september 
2018 ‘Voedselbos De Overtuin’.  
De Overtuin bevindt zich aan de 
achterzijde van Trompenburg aan de 
Groene Wetering.  

De Overtuin is tot aan de opening van het 
Voedselbos tijdelijk gesloten. 
 
In Voedselbos de Overtuin wordt de 
botanische kennis van Trompenburg 
gekoppeld aan het vernieuwende 
‘Voedselbosconcept’.  
Een voedselbos is een tuin of landschap 
opgezet als een natuurlijk ecosysteem, 
gericht op productie van voedsel en 
andere voor de mens bruikbare producten. 
In een voedselbos worden 
voedselproductie, ecologische rijkdom 
(betreft mens, milieu en natuur) en een 

hoge belevingswaarde gecombineerd. 
Voedselbos de Overtuin gaat ruimte 
bieden voor ontmoeten, recreëren, leren 
en deelnemen op het gebied van natuur, 
voedsel en tuinkunst. Het Voedselbos gaat 
hiermee een bijzondere nieuwe aanvulling 
worden op de groene rijkdom die 
Trompenburg al is.  
 
Stel je voor: een eetbaar park, waar je 
kunt ontspannen, al dan niet onder genot 
van een vers geplukte bes of noot.  
Het voedselbos is meer dan een 
alternatieve vorm van landbouw. Een 
voedselbos is een omgeving waar je kunt 
leren over én van de natuur. 
 
Het Voedselbos gaat bestaan uit 4 delen: 

- De Voedselbos Catalogus laat de 
principes van het Voedselbos zien. 

- De Voedselbosgaard sluit aan op 
de productieve nutstuin die 
Trompenburg ooit was. 

- Het Organisch Voedselbos wordt 
meer spontaan ontwikkeld volgens 
natuurlijke principes. 

- Het Voedselbos Landschap is een 
hernieuwde eetbare vertaling van 
het Arcadisch (landelijke rust 
uitstralend) landschap. 

 
Voedselbos de Overtuin is een 
samenwerking tussen Trompenburg, 
Moestuinman, voedselbosbouw NL en 
Rotterdams Forest Garden Netwerk, Zie 
ook www.trompenburg.nl  
 
Entree Trompenburg €7,50 
Museumjaarkaart en R’dam pas Gratis 
 

Kunstproject in Trompenburg 
Tuinen & Arboretum 
Honingerdijk 86 (beneden) R’dam 

Bijdrage van Kitty 

 
Jaarlijks in de zomer verblijft een 
kunstenaar in de tuinen van Trompenburg. 
Van 1 mei tot en met 30 september 2018 
valt de beurt aan Antoinet Deurloo. 
 
Als artist in residence gaat zij werken aan 
haar kunstproject ‘Vanuit een ander 
perspectief’. 
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In september is er een 
overzichtstentoonstelling met haar nieuw 
gemaakte werken te zien. Dit kunnen 
tekeningen, schilderijen, sculpturen, 
installaties of interventies worden. 
 
Tijdens haar werkperiode zoekt zij naar 
verschillen in de natuurbeleving tussen 
mensen met een westerse (Europese) en 
oosterse (Oost-Aziatische) afkomst. Door 
middel van gesprekken met genodigden 
en bezoekers wil zij een aantal ideeën 
verzamelen die tot inspiratiebron zullen 
dienen bij het maken van nieuwe werken. 
Hierbij laat zij zich ook graag inspireren 
door onverwachte magische momenten en 
de poëtische schoonheid van de exotische 
bomen- en plantenweelde die 
Trompenburg biedt. 
 

Agenda: 
 
-Opening van de tentoonstelling, 9 
september 2018 
-Eindpresentatie met artist talk, 23 
september  
 
Wilt u op de hoogte blijven van dit 
project? De kunstenaar houdt op haar 
website en facebook een blog bij over het 
project. Hier vindt u behalve dagelijkse 

ervaringen, foto’s en informatie, ook 
verdiepende en gerelateerde artikelen.  
 
Blog: 
www.antoinetdeurloo.com/trompenburg  
 

 
Beschermde diersoort  
   Bijdrage van Kitty 

Nog even wachten met slopen a.u.b! 
 

In het vorige Doeblad was er een artikel 
over ‘Vleermuisvriendelijk bouwen’.  
Dat ook Rijkswaterstaat ‘vleermuis-
vriendelijk’ is bleek uit een krantenartikel 
uit het AD. Automobilisten die vanuit 
Zwolle via de nieuw aangelegde N35 
richting het naastgelegen Wijthmen reden 
moesten een tijd lang een korte slinger 
maken, om een oude boerderij heen. 
Reden: het pand mocht niet tegen de 
vlakte omdat er beschermde 
dwergvleermuizen verbleven.  
Door het koele voorjaar hielden de 
vleermuizen een langere winterslaap dan 
gebruikelijk. Rijkswaterstaat was 
gedwongen haar werkzaamheden een 
maand uit te stellen totdat de vleermuizen 
uit hun winterslaap ontwaakt waren en 
weggevlogen. Het artikel bevestigt dat 
’diersoorten beschermen’ een serieuze 
zaak is!  
 
De Redactie stelt zich NIET aansprakelijk 
voor artikelen die door andere personen 
zijn ingezonden. 
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Boekenworm    
         Bijdrage van Kitty 
 

Titel:  
Buiten gebeurt het 
Auteur: Arjan Postma Koen van Santvoord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgever: Boekerij 
256 pagina's 9789022582695  
februari 2018 
 
De natuur is overal om je heen, zelfs 
midden in de stad. Arjan Postma wijst je 
op al het moois waar je normaal 
gesproken zo aan voorbijloopt. Aan de 
hand van de vier seizoenen laat hij zien 
dat onze natuur één grote schatkamer is. 
Hij vertelt hoe je de meest fantastische 
avonturen kunt beleven - gewoon in 
Nederland, vaak dicht bij huis. Als je weet 
waar slechtvalken jagen, kun je erbij zijn. 
En als je weet wanneer de zeevonk 
verschijnt, zie je de zee zeldzaam mooi 
oplichten. Kortom: als je op het juiste 
moment op de juiste plaats bent, zit je op 
de eerste rij. Kijken naar de natuur is leuk, 
maar meedoen is nóg leuker. Ga op 

avontuur met je mobiele telefoon, of ga op 
survival in je eigen achtertuin. Arjan 
vertelt er op zijn bevlogen en aanstekelijke 
manier over in Buiten gebeurt het. Laat je 
inspireren, trek eropuit en beleef de 
seizoenen door de ogen van een 
boswachter! 
 
Titel:  
Natuuronderzoekers 
Auteur: Studio Imago 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgever: Rebo Productions 
128 pagina's 9789036628006 september 
2010 
 
Ben jij een echte natuuronderzoeker? 
Weet jij welk klein zoogdier 's winters wit 
wordt? Weet jij welk insect 200 keer per 
seconde met zijn vleugels slaat? Van de 
straat tot het moeras, leer hoe je sporen 
kunt vinden, markeringen herkent en 
geheime schuilplaatsen vindt. Vol met 
interessante feitjes, fantastische foto's en 
praktische activiteiten om jonge 
natuuronderzoekers kennis te laten maken 
met de natuur om hun heen. 
In vier hoofdstukken worden vele beestjes 
(insecten, spinnen, regenwormen, 
slakken), vogels, kleine zoogdieren (van 
vossen tot vleermuizen) en planten 
besproken. Er is kort aandacht voor de 
bedreiging van soorten.  
Een stimulerende aantrekkelijk 
geillustreerde, educatieve gids voorzien 
van een register, internetlinks en tips voor 
opvoeders. Vanaf ca. 8 t/m 12 jaar. 
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Bouwtekening egelhuis 
 
Met behulp van deze bouwtekening kunt u zelf een egelhuis bouwen! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Hoe komt het dat bloemen open en dicht gaan? Hoe doen ze dat? 
          Bijdrage Wil 
Jac. P. Thysse zegt, daarover het volgende: 
 
"Elk anemonenbloempje duurt ongeveer een maand (12 - 40 dagen). Iederen zonnedag 
heeft al dien tijd de bloem zich geopend en gesloten. Deze bewegingen zijn eigenlijk een 
groeiproces. Bij 't openen groeit de binnenste cellaag sneller dan de buitenste, bij ’t sluiten 
geschiedt het omgekeerde. Hieruit volgt dus dat de anemoonbloem voortdurend groeit; 
werkelijk worden de bloemen al grooter en grooter, zoodat ze op 't eind van den bloeitijd wel 
tweemaal zoo groot zijn als bij 't begin." 
 
Uit het boek "Omgang met planten" geschreven in 1909 door de vermaarde plantenkenner 
Jac. P. Thysse. 
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Origami Voor Kinderen 
    Bijdrage van Hans 

Op de Website 

http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/ 

Het met speciaal voor en achter kant gekleurd                           

                                      papier  vouwen van een                        

                                      zonnebloem 

                        

                                                         Of een moeilijkere 

 

 

 

 

 

  

                                       Je kunt er ook bloemstengels             

v                                     vinden om erbij te maken 

 

 



29 

 

. 



30 

 

Voor de kinderen        Bijdrage van Hans 

 

 
 

 Zoek 7 verschillen 
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